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Domaniów, dnia 27 stycznia 2020 r. 

SE.524.1.2020 

 

Wójt Gminy Domaniów ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej 

do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert. 

 

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy 

Domaniów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu  wśród 

mieszkańców Gminy Domaniów w 2019 r;  Wójt Gminy Domaniów zaprasza organizacje 

pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688) do udziału 

w składzie komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert. 

  

I. Wymagania ogólne dla członków komisji konkursowych: 

Członkami komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert mogą 

być przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

którzy spełniają łącznie następujące kryteria: 

- są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych, 

- reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

- posiadają dobrą znajomość przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz 

ustawy o finansach publicznych, 

- nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku 

prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich 

bezstronności. 

II. Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu 

komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży. 

III. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych (zgodnie z załączonym 

formularzem) podpisane przez zainteresowaną osobę oraz organizację zgłaszającą należy 

przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Domaniowie, Domaniów 56, 55-216 

Domaniów; drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@gminadomaniow.pl  lub złożyć 

w sekretariacie Urzędu Gminy Domaniów w terminie do 31 stycznia 2020 roku, do godz. 

1200.. 

Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów nie będą brane pod uwagę. 

W przypadku większej liczby zgłoszeń wybór osób reprezentujących organizacje 

pozarządowe zostanie przeprowadzony w drodze losowania. 

 
Załącznik – Formularz zgłoszenia 

 

Wójt Gminy Domaniów 

  /-/ Wojciech Głogulski 

    

 
Osoba do kontaktu: 

Dorota Sala 
Tel. 71 301 73 71 

e-mail: sekretarz@gminadomaniow.pl 
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